
Forsikringen gjelder for student med betalt medlemskap i Arkitektenes 
Fagforbund 

Gjelder studentmedlemmet. Forsikringen opphører ved første 
hovedforfall etter avsluttet studie, eller ved utmeldingen av foreningen. Forsikringen gjelder under 
foreningens profesjonsstudier i hele verden. Det forutsettes godkjent medlemskap i Norsk 
Folketrygd. Forsikringen er kun gyldig for medlemmer som har inngått avtale om denne 
forsikringen i medlemskapet 

Utenlandsstudenter: Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend 
eller lån fra Statens Lånekasse. For andre studenter gjelder regel at det søkes om 
medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor 
innvilgelse skjer automatisk.  

Forsikringen gjelder i hele verden i 24 timer. 

Kr 500 000 

kr 50 000 

Forsikringssummer: 

Forsikringssum ved 100 % medisinsk 

invaliditet etter ulykke: 

Forsikringssum ved død etter ulykke: 

Forsikringsvilkår
For denne forsikringsordningen gjelder 
bestemmelsene i forsikringsvilkår for 
ulykkesforsikring, forsikringsbevis og 
forsikringsavtalen inngått mellom Storebrand og 
Arkitektenes Fagforbund. Vilkårene finner du på 
www.storebrand.no/foreningsvilkaar. Du kan 
også sende en e-post til 
afagforsikringen@foreningsforsikring.no eller 
ringe 67 51 93 04 og be om å få vilkårene 
tilsendt. Følgende vilkår gjelder for forsikringen: 
ULYKK02, GENER03 

Vær rask med å melde skade – 
ring 915 08 880
Ved skade må du snarest melde fra til 
Storebrand Forsikring. Er ikke kravet meldt innen 
ett år etter at du fikk kunnskap om de forhold 
som begrunner det, kan erstatningen falle bort  
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Retten til å kreve 
nemndbehandling
Du kan rette klager som omhandler 
forsikringsavtalen til Finansklagenemnda: 
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.  

Opphør av forsikringen
- Hvis ditt medlemskap hos forbundet

opphører vil forsikringen opphøre på
utmeldingsdato

- Hvis forsikringen sies opp av forbundet
opphører forsikringen på opphørsdato

- Hvis du sier opp forsikringen selv opphører
forsikringen på oppsigelsesdato

Polisenummer: 
Forening: 
Kundenummer:  
Forsikringsperiode: 

815086 
Medlem i Arkitektenes Fagforbund 
8501250
01.01.2021 – 31.12.2021

mailto:afagforsikringen@foreningsforsikring.no
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Nedenfor finner du de sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger som gjelder din forsikring. 
Forskriftene er uttrekk av de vilkår som gjelder for dine forsikringer i Storebrand Forsikring. Ønsker du 
fulle vilkår finner du de på www.storebrand.no/foreningsvilkaar eller du kan ringe vår kundeservice på 
67 51 93 04. 

Vi ber om at du kontrollerer at du innfrir sikkerhetsforskriftene nedenfor, da ikke gjennomførte 
sikkerhetskrav kan medføre reduksjon i erstatningen ved skade.  

http://www.storebrand.no/foreningsvilkaar



